ુ ધ
વિભાગીય સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃવિ યવુ નિવસિટી, આણંદ દ્વારા ભારતીય કૃવિ અનસ
ં ાન પરરિદ,
નિી રદલ્હી પરુ સ્કત
ૃ યોજના “ક્ષ્રેવિય પાકોમાં બીજ ઉત્પાદન” અંતગગ ત મ.ુ ગોરરયાદ, તા. પાદરા, જી.
ુ રી - ર૦૨૦ ના રોજ ‘સંકર રદિેલામાં ગણ
ુ િત્તાસભર બીજ ઉત્પાદન’ વિિય
િડોદરા ખાતે તા. ૧૮ ફેબ્રઆ
પર એક રદિસીય તાલીમ કાયગક્રમન ંુ આયોજન
ભારતીય કૃષિ અનુસધ
ં ાન પરરિદ, નવી રદલ્હી પુરસ્કૃત યોજના “ક્ષ્રેષિય પાકોમાં બીજ ઉત્પાદન” અંતર્ગત ષવભાર્ીય
ુ રી - ર૦૨૦
સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણંદ દ્વારા મુ. ર્ોરરયાદ, તા. પાદરા, જી. વડોદરા ખાતે તા. ૧૮ ફેબ્રઆ
ના રોજ ‘સંકર રદવેલામાં ગુણવત્તાસભર બીજ ઉત્પાદન’ ષવિય પર એક રદવસીય તાલીમ કાયગક્રમનુ ં આયોજન કરવામાં
આવેલ.
આ તાલીમમાં આણંદ કૃ ષિ યુષનવષસિટી, આણંદના ષવભાર્ીય સંશોધન કે ન્દ્રના વડા, નોડલ ઓફીસર(સીડ) અને
સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. આર. આર. આચાયગની ઉપસ્સ્િષતમાં ૯૦ િી વધુ ખેડુતોએ ઉત્સાહભેર આ તાલીમમાં ભાર્ લીધેલ.
નોડલ ઓફીસર અને સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી ડો. આર. આર. આચાયે બીજની ઉપલબ્ધધ અને ગુણવત્તા વધારવા
યોજના દ્વારા િતા પ્રયાસો અંર્ે મારહતી આપેલ. પ્રાસંગર્ક ઉદબોધનમાં ડો. આર. આર. આચાયે ખેડુતોને ગબયારણ અંર્ે
સતકગ તા રાખવા, ચોકસાઇપુવગક ગબયારણની પસંદર્ી કરવા તેમજ આણંદ કૃ ષિ યુષનવષસિટી, આણંદ ખાતે ખેડુતો માટે ઉપલધધ
જુ દાજુ દા ષવિયોની તાલીમનો લાભ લેવા અનુરોધ કરે લ. પ્રર્ષતશીલ ખેડુત શ્રી હસમુખભાઇએ ખેડુતોને જાગ્રત રહી સુક્ષ્મ
પ્લાનીંર્ કરવા અનુરોધ કરે લ.
ડો. એમ. પી. પટે લ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી દ્વારા રદવેલા ઉત્પાદન અંર્ે ગબયારણ, વાવણી સમય, ષપયત,
અર્ત્યના તબક્કાઓ, નર ફૂલની સંખ્યા, અને કાપણી અંર્ેની મુખ્ય મારહતી આપવામાં આવેલ. ડો. એ. એસ. ભાણવડીયા
દ્વારા ષવષવધ નવી જાતો, વાવણી અંતર, ખાતરો, ષનિંદામણ અને ષપયત અંર્ે તેમજ પ્રો. વી. કે. ચૌધરી, મદદનીશ સંશોધન
વૈજ્ઞાષનક દ્વારા રોર્ો અને જીવાતોની ઓળખ અને તેના ષનયંિણના ષવષવધ ઉપાયો ષવિે ઉંડાણપુવગક મારહતી આપવામાં
આવેલ. ડો. એ. એસ. ભાણવડીયા અને પ્રો. વી. બી. ૫ટે લ, દ્વારા રફલ્ડ અંર્ેની બાબતોની મારહતી આપવામાં
શ્રી જે. એસ. દોશી દ્વારા સમગ્ર કાયગક્રમનુ ં સંકલન અને આભાર ષવધી કરવામાં આવેલ.

આવેલ.

